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Vacature voor ondernemende huidtherapeute bij Huidkliniek De Vliet in Leiden 

 

Huidkliniek De Vliet is een zusterlabel van VandenBroecke Kliniek. VandenBroecke Kliniek is de grootste in 

ooglidcorrecties gespecialiseerde kliniek van Nederland, waarbij de behandelend arts altijd een plastisch chirurg is. 

Huidkliniek De Vliet is gespecialiseerd in laserbehandelingen en huidverbetering. Vanwege groei van de organisatie 

zijn we op zoek naar een ondernemende huidtherapeut in Leiden. Het is een vacature voor ca 24 uur per week. Het 

aantal uren kan mogelijk in de toekomst in overleg uitgebreid worden. Als huidtherapeut stel je zelfstandig een 

diagnose tijdens het spreekuur en voer je zelf de peeling en laserbehandelingen uit. Je bent verantwoordelijk voor 

een positieve bedrijfsvoering, waarbij een bepaalde omzet en productverkoop hoort. De functie is bij voorkeur voor 

iemand uit de omgeving van Leiden. 

Opleiding en ervaring: 

· Afgeronde opleiding HBO huidtherapie 

· BIG erkend zijn en geregistreerd bij het kwaliteitsregister 

· Werkervaring in het zelfstandig doen van consultaties 

· Werkervaring met licht- en laserbehandelingen en peelings voor tatoeage verwijdering, pigmentvlekken, 

vaatproblematiek, overbeharing, huidverjonging, acné en littekens 

Verantwoordelijkheden: 

· Je eigen spreekuren 

· Zelfstandig uitvoeren van laser en peelingsbehandelingen 

· Zorgdragen voor een positieve bedrijfsvoering 

· Bijhouden van klantgegevens in het digitale dossier 

· Beschikbaar zijn voor ten minste één avond spreekuur per week tot ca 21:30 uur, en ca 18 zondagochtenden 

(09:00-13:00 uur) per jaar. 

Persoonlijke eigenschappen: 

· Collegiaal, representatief, flexibel 

· Ondernemend en zelfstandig 

· Sterke communicatieve eigenschappen 

· Proactief 

Geboden: 

· Salariëring marktconform 

· In overleg op overeenkomst als zelfstandige of in loondienst 

· Aanstelling in overleg 

Bij interesse ontvangen wij graag voor 22 mei 2017 een e-mail met CV, motivatie en foto via 

info@huidkliniekdevliet.nl. 

 

Tot ziens in onze klinieken! 

 

Lex van Vliet & Duco van den Broecke 
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